Pilotní svoz bioodpadu v Luhačovicích
Město Luhačovice zahajuje v druhé polovině roku 2014 třídění a svoz biologicky rozložitelného
komunálního odpadu ve vybraných ulicích města. Jedná se o systém třídění biologicky rozložitelné
složky ze směsného komunálního odpadu z domácností, o oddělený svoz této komodity a jeho
zpracování v kompostárně.Tento systém naplňuje zákonnou normu, která ukládá důsledně třídit
veškeré využitelné složky komunálního odpadu (od občanů). Na skládku by měl být ukládán pouze
odpad, který nelze nijak dále využít.
Projekt je realizován z dotačního programu EU. Městu ovšem bylo přiděleno pouze omezené
množství nádob na bioodpad. Prozatím se bude jednat o zkušební provoz, který se bude do
budoucna rozšiřovat na území celého města.
Svoz bude zahájen od července 2014 a rozvoz nádob na stanoviště se uskuteční v druhé
polovině června 2014. V červencovém čísle Luhačovických novin bude uveřejněný časový
harmonogram svozu bioodpadu. Svoz bude probíhat týdně a předpokládá se, že po získání
zkušeností bude časem pružně upravován tak, aby probíhal dle potřeby v závislosti na ročním
období a klimatických podmínkách.
Do pilotního svozu bioodpadu budou zahrnuty vybrané ulice města a to:
• Družstevní, Stráň, Kuželova, Ludkovická, Lipová, V Drahách, Hrazanská, Mlýnská,
Nádražní, Komenského, Školní, Výsluní, Slunná, Újezda, Pod Kamennou, Bezručova,
J.Černíka, Lesní, Kamenná, Příční, Nábřeží,
• Solné, A.Slavíčka, Úprkova, Lužné, Rumunská, Zatloukalova.
Další části města, které zde nejsou uvedeny, budou do svozu zařazeny v další etapě rozšíření svozu
bioodpadu na celý katastr města Luhačovice.
Občané budou bioodpad ukládat do přidělených hnědých nádob o objemu 240 l, které budou
opatřeny nálepkami s informacemi o tom, co se do nich má a co nemá ukládat.
V uvedených ulicích budou nádoby na bioodpad rozmístěny dle uvážení. Pokud to bude možné, tak
budou přistaveny ke stávajícím hnízdům nádob na tříděný odpad. Nádoby jsou ve vlastnictví
Technických služeb Luhačovice. Prosíme občany, aby nádoby svévolně nepřesunovali přímo na své
dvorky a nezamezili tak přístup dalším spoluobčanům. Drobné a opodstatněné přesuny v rámci
ulice jsou možné.
Pokud někdo z občanů ve výše uvedených ulicích předpokládá, že popelnici sám celou naplní
bioodpadem, ať se přihlásí na tel. čísle 724 651 034 u Ing.Kunorzové. Popelnice mu bude zapůjčena
a může si ji přistavit přímo ke svému domu.
Nádoby na bioodpad jsou určeny především na trávu, listí, květiny, plevel, ořezy keřů a drobné
větve postříhané nakrátko. Dále zde patří kuchyňský odpad ze zeleniny a ovoce, kávová sedlina,
čajové sáčky a skořápky.
Do nádob nepatří odpad živočišného původu, maso ani kosti. Nevylévejte žádné tekuté zbytky
jídel, zbytky výrobků z mléka ani zbytky jídel z vajec. Do nádob nedávejte kameny, silnější větve
ani pařezy. Tímto odpadem by byl obsah nádob znehodnocen a proto prosíme o důsledné třídění.
Zároveň připomínáme občanům, že není dovoleno ukládat bioodpad (tráva, listí, ořezy keřů,
větve,…) do nádob na směsný komunální odpad. Nádoba na směsný komunální odpad nebude
v takovém případě vyvezena.
Děkujeme všem občanům, kteří se zodpovědně zapojují do třídění odpadu.
Technické služby Luhačovice

